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2547-2551 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 2551 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา”
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การผลิตสื่อกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อกระจายเสียงท้องถิน่ และสื่อกระจายเสียงขนาดเล็ก
และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด การรายงานข่าว วารสารศาสตร์
วารสารศาสตร์ภาคพลเมือง และการสื่อสารสื่อใหม่

ประวัติการทํางานที่สําคัญ
2536-2539

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

2541-2544
กรกฏาคม-ธันวาคม 2544

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
University Mentorship Program ณ Brock
University, Ontario, Canada
2545-ปัจจุบัน พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2553-2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรกฎาคม 2557- กรกฎาคม 2558 Visiting Professor ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ
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ผลงานด้านวิชาการ
หัวหน้าโครงการวิจัย
ภัทรา บุรารักษ์. กระบวนการสร้างทีวชี ุมชนในประเทศไทย. แหล่งทุน สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2559-2561 (15 มิถุนายน 2559-14
มิถุนายน 2561) อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
ภัทรา บุรารักษ์ และสุพรรณี เบอร์แนล. การเพิ่มพลังการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายของคน
ไร้สัญชาติ. แหล่งทุน สํานักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปีงบประมาณ 2559 (15 กุมภาพันธ์
2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2560)อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
ภัทรา บุรารักษ์. แนวทางการพัฒนาและการทดลองดําเนินการโทรทัศน์บริการชุมชนต้นแบบ. แหล่งทุน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557.
ภัทรา บุรารักษ์ และอักษราภัค หลักทอง. คุณค่าและความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.). 2556
ภัทรา บุรารักษ์และสุพรรณี เบอร์แนล. ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสัมพันธ์รับใช้
สังคมของมหาวิทยาลัยพะเยา. สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา,
2557
ภัทรา บุรารักษ์,สุพรรณี เบอร์แนล และวงเดือน ศักดิ์บุญเรือง. โครงสร้างการบริหารการเรียนรู้ระหว่าง
3 ภาคส่วน รัฐ ชุมชน และสถาบันการศึกษา ผ่านโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแบบ ABC
โดยใช้บัญชีครัวเรือน จังหวัดพะเยา. สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัย
พะเยา, 2557
ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ “การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3:การขยายผล
ความรู้และประสบกากรณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แบบมีส่วนร่วมของ
กองทุนฯ ต้นแบบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา”แหล่งทุน สกว. (ABC UN),
2556

ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ “การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 :
การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้นแบบ ตําบลแม่สุก จังหวัดพะเยา”. สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว
ABC ), 2555
ภัทรา บุรารักษ์ และอักษราภัค หลักทอง. การให้สัญญะความหมายกับพฤติกรรมการบริโภคโทรศัพท์มือถือ
ของเยาวชนในจังหวัดพะเยา แหล่งทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม 2552
ภัทรา บุรารักษ์. การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโทรทัศน์สาธารณะกับภาคประชาสังคมในการพัฒนาหน้าจอ
ภูมิภาค แหล่งทุน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ. 2552
ผลงานการตีพิมพ์ในหนังสือ วารสารและ Proceeding
ภัทรา บุรารักษ์. โทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อใหญ่ที่อยู่ได้เพราะความรักของคนตัวเล็ก ๆ. ใน กาญจนา แก้วเทพ
ภัทรา บุรารักษ์ และตปากร พุธเกส. สื่อที่ใช่ ของใครที่ชอบ การ์ตูน โทรทัศน์ท้องถิ่น แฟน
คลับ. ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์, กรุงเทพ. 2555. หน้า 212-290
ภัทรา บุรารักษ์. รูปแบบการบริหารจัดการทีวีชุมชน. วารสารวารสารศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2558.
ภัทรา บุรารักษ์ และอักษราภัค หลักทอง. รายการโทรทัศน์สื่อสาธารณะ: คุณค่าและความคาดหวังของ
ผู้ชม. วารสารวารสารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่3 กันยายน-ธันวาคม 2557.
ภัทรา บุรารักษ์. การสื่อสารเพื่อสร้างความหมายใหม่กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา.
วารสารวารสารศาสตร์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556.
Phattar Burarak. Community Television in the mist of Digitalization in Thailand : Policy
and Community’s Practice. The International Academic Forum “The 4th Asian
Conference on Media & Mass Communication 2013” November 8-10, 2013.
Osaka, Japan.
อักษราภัค หลักทอง และภัทรา บุรารักษ์. โทรศัพท์มือถือ: ความหมายที่มากกว่าเครื่องมือสื่อสาร. วารสาร
สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2555 หน้า 107-131
ภัทรา บุรารักษ์. การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโทรทัศน์สาธารณะกับภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
สถานีภูมิภาค. วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 2554 หน้า 1-17
ภัทรา บุรารักษ์. โทรทัศน์ส่วนภูมิภาค: การกําเนิด การดํารงอยู่และการพัฒนา. วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่
28 ฉบับที่ 1 2553 หน้า 36-51
ภัทรา บุรารักษ์. วาทกรรมสื่อภาคประชาชน อํานาจและการทัดทาน วารสารนิเทศศาสตร์. ปีที่ 23 ฉบับที่
1-4 2548

ผลงานนําเสนอเวทีการประชุมวิชาการ
ภัทรา บุรารักษ์. บทเรียนและประสบการณ์จากการทดลองดําเนินการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย. การ
ประชุมเชิงวิชาการกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทยและต่างประเทศ. จัดโดย
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 13 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ภัทรา บุรารักษ์. แนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทยในมิติด้านกฎหมาย. การประชุมเชิง
วิชาการกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทยและต่างประเทศ. จัดโดยสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 13 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional Presence/AsiaPacific/
Pages/Events/2015/Nov-CTV/th.aspx
Phattar Burarak. Community Television in the mist of Digitalization in Thailand : Policy
and Community’s Practice. The International Academic Forum “The 4th Asian
Conference on Media & Mass Communication 2013” November 8-10, 2013.
Osaka, Japan.
ภัทรา บุรารักษ์. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความหมายใหม่ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก
อ.แม่ใจ จ.พะเยา. ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
ประจําปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555
ภัทรา บุรารักษ์ อักษราภัค หลักทอง และนิรมล พรมนิล. การสร้างและรักษาสมาชิกเพื่อความมั่นคง
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดพะเยา. นําเสนอการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554 “การพัฒนาอนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน” ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2554
ภัทรา บุรารักษ์ โทรทัศน์ส่วนภูมิภาค: การกําเนิด การดํารงอยู่และการพัฒนา. นําเสนอผลงานวิจัยและ
พิมพ์ในเอกสารรวบรวมงานวิจัยในงาน สื่อสารชุมชน: สื่อสารชุมชน องค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากงานวิจัยในบริบทไทย วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551 จัดโดยมหาวิทยาลัย
พายัพและโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความเข้มแข็งแก่การ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
Phattar Burarak. Thai Regional Television Through the Eyes of The Local นําเสนอในงาน The
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Phattar Burarak. Look Other and Know Other, We need places for our voice นําเสนอในการ
ประชุมนานาชาติ The 2007 International Conference on Inter-Asian Culture,

Communication, Conflict, and Peace, May 4-5 2007 The City University of
Hong Kong
Phattar Burarak. Civic Media Discourse: Power and Resistance นําเสนอในการประชุมนานาชาติ
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Taipei 26-28 July 2005
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